


Peisagistul t!u

CASA !I GR"DINA APRILIE 2010 www.casa-gradina.ro70

CE ESTE, ÎN OPINIA DUMNEAVOASTR!, UN 
DESIGNER PEISAGIST? CU CE SE OCUP!? CARE AR 
TREBUI S! FIE OBIE CTIVELE SALE?

Peisagistul este o persoan! care folose"te plante pentru a 
crea, pentru a compune spa#ii verzi, este cel care adaug! un 
pic de magie unui loc prea func#ional. Este persoana care 
creeaz! o leg!tur! între o cl!dire "i spa#iul care o alc!tuie"te 
sau o înconjoar!. 

ÎN ROMÂNIA, OAMENII OB"INUIES C S! Î"I 
AMENAJEZE "I S! Î"I ÎNGRIJEAS C! SINGURI 
GR!DINILE. DE CE CREDE#I C! ESTE NEVOIE DE UN 
DESIGNER PENTRU A CREA O GR!DIN!?  

Orice om poate amenaja o gr!din! frumoas!. Nem#ii, 
americanii "i englezii sunt dintre cei mai pricepu#i în domeniu, 
iar rodul muncii lor este adesea o gr!din! superb!. Dar un 
profesionist are în plus experien#a cre!rii unui mediu ce se 
va maturiza controlat, tinzând spre un spa#iu ideal peste ani. 
În general, românii sunt oameni pentru care gr!din!ritul este 
un hobby "i înva#! din propriile lor gre"eli în acest domeniu. 
În plus, revistele de specialitate, ca aceasta, le ofer! 
gr!dinarilor o mul#ime de r!spunsuri.

MUL#I CONSIDER! C! CEL CARE PROIECTEAZ! 
GR!DINA AR TREBUI S! O AMENAJEZE "I S! O 
ÎNTRE#IN!. UN DESIGNER PEISAGIST TREBUIE S! 
"TIE TOATE ASTEA?

Desigur. Sunt convins! c! un designer peisagist profesionist 
trebuie s! aib! studii aprofundate de horticultur!, gr!din!rit, 
arte vizuale "i peisagistic!. Doar astfel poate crea o gr!din! 
frumoas!, care s! se dezvolte în cele mai bune condi#ii.

IMPRESIA GENERAL! ÎN ROMÂNIA ESTE C! O 
GR!DIN! PROASP!T AMENAJAT! AR TREBUI S! 
ARATE CA UNA MATUR!, DE CEL PU#IN 5 ANI DE 

ZILE. ESTE ACEASTA O MENTALITATE S!N!TOAS!? 
CE LE-A#I SPUNE UNOR ASTFEL DE CLIEN#I? DAR 
CELOR CARE V-AR PRETINDE S! LE AMENAJA#I 
GR!DINA ÎN 2 S!PT!MÂNI?

O gr!din! bine gândit! are nevoie de timp ca s! creasc!. 
Nimeni nu ar trebui s! renun#e la pl!cerea de a-"i privi 
gr!dina în timp ce aceasta se dezvolt! "i cre"te. Unele 
plante ajung la maturitate mai repede, altele mai încet. De 
aceea, în toate proiectele mele calculez "i timpul în care 
plantele se dezvolt!. Astfel, pot cre"te interesul clientului 
meu de a planifica o gr!din! pe termen mai lung. Chiar dac! 
un spa#iu verde abia conceput are plante mici, puie#i, nu 
trebuie subestimat faptul c! este vorba totu"i de un mediu 
curat, cu alei circulabile, mici fântâni "i petice de p!mânt 
cu flori. Acestea arat! bine chiar "i în stadiul incipient. Un 
peisagist profesionist va desena un plan de gr!din! care 
va îmbina a"tept!rile, bugetul "i preten#iile clientului. De 
asemenea, un profesionist va sf!tui clientul în domenii 
specializate, precum horticultura. Conceptul unei gr!dini nu 
poate fi compus în dou! s!pt!mâni. Dureaz! mult mai mult 
s! planifici, s! g!se"ti materialele "i plantele necesare "i 
instala#iile care vor ajuta la îngrijirea gr!dinii. Eu obi"nuiesc s! 
desenez planurile doar iarna "i vara, punându-le literalmente 
în aplicare prim!vara "i toamna. Acesta este obiceiul meu, 
de profesionist.

PRIN CE CREDE#I C! S-AR CARACTERIZA STILUL 
DUMNEAVOASTR! DE LUCRU? AVE#I VREO 
PREFERIN#! PENTRU UN ANUME TIP DE PLANTE, DE 
ACCESORII? AVE#I O FLOARE PREFERAT!?

Da, am un stil special. Po#i diferen#ia un design ambiental 
Katja Perrey de altele. Dar, totodat!, îmi doresc foarte mult 
s! oglindesc în lucr!rile mele dorin#ele clientului, modul lui 
de a tr!i "i de a se bucura de via#!, s! realizez gr!dina la 
care viseaz!. Preferin#ele clien#ilor sunt unice, individuale. 
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$i, mai ales, sunt viziuni foarte diferite între ele. Mie îmi 
place varietatea, îmi plac provoc!rile, doresc s! creez 
mereu ceva nou. În ceea ce prive"te plantele, le iubesc pe 
toate. Le aleg în func#ie de design, de nevoile lor sezoniere 
"i climatice.

CE REVIST! DE GR!DIN!RIT CITI#I CEL MAI DES? 
CE ELEMENTE DE DESIGN V! INFLUEN#EAZ!? CE 
SPUNE#I DESPRE MOD!, DE EXEMPLU?

Citesc c!r#i de horticultur!, design ambiental "i peisagistic! 

arhitectural!. M! inspir! "i revistele de c!l!torii, unde citesc 
cu interes despre alte culturi "i despre mediile naturale în 
care se dezvolt! "i tr!iesc diferite popoare.
Moda contemporan! îmi influen#eaz!, de asemenea, 
designul. Ea a ajutat "i la trecerea designului de spa#ii verzi 
în zona sa sustenabil!. Tot o mod! este "i alegerea plantelor 
de la un sezon la altul, a materialelor "i a instala#iilor tehnice 
pentru ambient. Toate reflect! cât! grij! avem de planet!, 
de s!n!tatea p!mântului. Tendin#ele nu limiteaz! alegerile 
asupra plant!rii propriu-zise – acesta este un lucru interesant, 
deoarece deschide o varietate de op#iuni în designul de 
spa#ii verzi. În plus, nu te vei sim#i bucuros numai pentru c! 
te afli în gr!dina personal!, ci "i pentru c! ai f!cut alegerile 
cele mai în#elepte pentru mediu. Sper ca moda ecologist! s! 
nu fie una trec!toare.

CUM A#I DES CRIE RELA#IA DUMNEAVOASTR! CU 
CLIENTUL? DAR CEA CU ARHITECTUL CL!DIRII 
LÂNG! CARE URMEAZ! S! PROIE CTA#I GR!DINA? 

Doresc ca serviciile mele s! fie de cea mai bun! calitate 
"i prefer s! colaborez "i cu clien#ii, "i cu arhitec#ii cât mai 
devreme posibil. Astfel, spa#iul verde ar trebui s! fac! parte 
din întregul design al cl!dirii, nu s! constituie un proiect 
separat. Dac! reu"esc s! colaborez cu ei din timp, vorbim 
"i despre iluminatul exterior sau despre eviden#ierea unor 
aspecte arhitecturale prin intermediul designului ambiental. 
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timp, oferindu-le clien#ilor mai multe posibilit!#i de la un an 
la altul.

CARE CREDE#I C! ESTE TRENDUL INTERNA#IONAL 
ÎN CEEA CE PRIVE"TE ARHITE CTURA PEISAGER!?

Cred c! tendin#ele ne duc din ce în ce mai mult înspre sfera 
designului de gr!dini sustenabile. M! gândesc mai ales 
la modul în care s-au modificat preferin#ele pentru plante, 
antrenând "i modificarea materialelor de construc#ie ale unei 
gr!dini sau modul de implementare a proiectelor.

CE SFATURI PUTE#I DA CELOR CARE AU GR!DINI 
FOARTE MICI SAU NUMAI BALCOANE? SE ÎMP!CAT! 
PASIUNEA PENTRU GR!DIN!RIT CU ACESTE SPA#II?

Gr!din!ritul este o pasiune care se potrive"te oricui "i 
oric!rui tip de teren. Un balcon devine un adev!rat paradis 
cu ghivece de lut, pere#i verzi "i ieder!. O mic! gr!din! 
câ"tig! spa#iu pre#ios dac! se creeaz! denivel!ri ale solului 
sub forma unor mici dealuri sau brazde în!l#ate. O fântân! 
miniatural! prins! pe perete va conferi mult! intimitate unei 
gr!dini. $i dac! nu ave#i suficient spa#iu pentru gr!din!rit, de 
ce s! nu adopta#i un petic de p!mânt din fa#a blocului?

Celor mai mul#i arhitec#i români le place s! lucr!m împreun!, 
deoarece sper! ca proiectul lor s! fie cel mai bun, s! fie unic, 
s! se disting! imediat. $i sunt foarte con"tien#i de faptul c! 
designul de spa#ii verzi reprezint! un bonus pentru proiectul 
lor. Iar clien#ii sunt, la rândul lor, recunosc!tori.
Dac! nu exist! un arhitect cu care s! colaborez, atunci 
dezvolt o rela#ie strâns! cu clientul. Pân! la urm!, avem 
acela"i scop: s! cre!m un mediu frumos, care îmbun!t!#e"te 
traiul tuturor.

CE SFAT LE PUTE#I OFERI ACELORA CARE ABIA 
DEBUTEAZ! ÎN CARIERA DE DESIGNER PEISAGIST?

S! încerce s! capete experien#! – acesta este un sfat 
pre#ios! S! nu evite s! munceasc! într-o corpora#ie înainte 
de a-"i deschide propria firm!. $i, nu în ultimul rând, s! 
continue s! se autoeduce în aceast domeniu.

CE A"TEPT!RI AVE#I DE LA CLIEN#I? "I LA CE AR 
TREBUI S! SE A"TEPTE EI DE LA DUMNEAVOASTR!? 
CUM A#I DES CRIE UN CLIENT ENERVANT?

Meseria mea este s! dau via#! viselor personale. Eu sunt 
cea care trebuie s! afle ce dore"te clientul, care sunt nevoile 
lui. Eu trebuie s! fac în a"a fel încât informa#iile pe care le 
dobândesc s! prind! form! într-un mediu care s! îl bucure, 
care s! îl determine s!-"i îmbun!t!#easc! permanent ideea 
cu care m-a abordat ini#ial.
Niciun client nu este enervant. Exist! doar vise un pic mai 
dificil de pus în practic!. Întotdeauna, o bun! colaborare se 
încheie bine pentru ambele p!r#i. Irevocabil. E"ti mul#umit 
atunci când clientul t!u este mul#umit.

CARE SUNT DIFEREN#ELE DINTRE UN CLIENT 
ROMÂN "I UNUL AMERI CAN SAU DIN OCCIDENT?

Dup! p!rerea mea nu e nicio diferen#!. Dac! ar fi s! g!sesc 
vreuna, poate ar fi doar aceea c! un cump!r!tor român abia 
acum înva#! la ce s! se a"tepte din partea unui designer 
peisagist, s! afle exact cu ceea ce se ocup! un astfel de 
specialist. În România, din ceea ce am observat eu, aceast! 
profesie este abia la început. 

CE P!RERE AVE#I DESPRE PIA#A DE PLANTE DIN 
ROMÂNIA? EXIST! PLANTE PE CARE NU LE G!SI#I 
AICI, DAR CREDE#I C! S-AR POTRIVI ÎN GR!DINILE 
ROMÂNILOR?

Românii prefer! s! planteze înainte de Pa"te. Au chiar o 
tradi#ie în acest sens, limitând un pic disponibilitatea unor 
soiuri în perioada de vârf. Ar trebui s! se obi"nuiasc! cu 
faptul c! pot planta "i dup! ce trece ar"i#a verii, nu doar la 
începutul prim!verii.
În fiecare an, pepinierele române"ti scot noi soiuri de plante 
la vânzare. Eu prefer îns! s! folosesc un furnizor care 
cultiv! "i cre"te o varietate mai larg!. Cred c! în curând 
vor fi din ce în ce mai disponibile pe pia#a româneasc! "i 
ierburile ornamentale, cele perene "i plantele decorative mai 
rare. Unele pot fi g!site chiar "i acum la câteva pepiniere 
mai selecte. A"adar, varietatea "i disponibilitatea cresc în 
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